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Vždycky je možné držet se osvědčeného. 
Jestli jste byla už pětkrát na Karlštejně, jediné překvapení pro 
vás může být změna prohlídkové trasy a denní doby, kdy hrad 
uvidíte. Taky můžete obědvat v jiné restauraci, pod hradem 
je jich dost. Nebo můžete i v létě zařadit do programu tamní 
Muzeum betlémů. Zážitky jsou zaručené a hrad za vidění 
stojí, o to nic, ale co si najít nějaký vlastní nový cíl? Nebo nový 
způsob dopravy? Nebo nový program na místě? Nebo novou 
společnost? Možností je skoro nekonečno.

Nové cíle 
se hledají snadno, když se rozhodnete pro trochu dobrodružství. 
Můžete se prohrabat regály v knihkupectví a hledat podle klíče, 
který si sami nastavíte – třeba hrady, aquaparky, zahrady… 
Nebo nic předem neřešit a čekat, jaký nápad na vás vypadne, 
třeba na stránkách portálu www.kudyznudy.cz. Před pár lety byl 
vcelku na nic, ale teď už je plný dobrých tipů, na které se můžete 
spolehnout, včetně aktuálních akcí. Nové nápady si můžete 

poslechnout taky v Českém rozhlase v pořadu Výlety s dvojkou, 
zadejte si do vyhledávání na www.ceskyrozhlas.cz název pořadu 
a můžete se prohrabat archivem. Výlety nejen pro děti najdete 
taky v pořadu České televize Tamtam, archivní záznamy jsou 
na www.decko.ceskatelevize.cz/tamtam. 

ZKusTe: Město Znojmo nepatří mezi úplně 
„profláknuté“ cíle a je to škoda. Kromě toho, 
že tady najdete vzácnou knížecí rotundu 
z 11. století a hromadu dalších památek, se 
tu a všude kolem pije skvělé víno. Projeďte 
se po vinicích letošní novinkou – vínobusem. 
Projedete 66 kilometrů, devatenáct vinařství 

a budete mít patnáct zastávek. Vyjíždí z Masarykova náměstí 
a táhne vozík na dvacet kol, kdybyste chtěli někde přesednout 
na vlastní dopravní prostředek (www.vinobus.vocznojmo.cz).

Nová doprava 
je vždycky dobrodružná. Divili byste se, kolik lidí už nejelo 
vlakem, ani nepamatuje. Pokud k nim patříte, rychle to 
napravte, železniční doprava učinila za prvé velký krok dopředu 
a za druhé má prostě kouzlo. spojení spolehlivě najdete 
na www.idos.cz nebo www.ceskedrahy.cz. Přes léto jezdí 
navíc hromada zvláštních vlaků, třeba až do 4. září každou 
sobotu a neděli z Karlových Varů do Horního slavkova –  
Kounice a večer zpátky. Vlak bere i kola, a ty si navíc můžete 
vypůjčit přímo v půjčovně kol Českých drah ve Varech. Mají 
kola trekingová i horská, dětská i elektro, najdete na dotaz 
i koloběžky a přívěsný vozík pro děti. Pokud máte InKartu ČD 
nebo jízdenku egroNet, budete mít slevu. Na www.cd.cz/
zazitky/ jsou uloženy speciální tipy na výlety vlakem. A máte-li 
děti, oceníte možná vláček Cyklohráček plný hraček, který až 
do 31. října o víkendech jezdí z Prahy do slaného.

ZKusTe: „Výlety na otočku“ autobusem. Nabízí je www.elines.
cz a jde opravdu o ráno tam – večer zpátky. Takhle se dají 
zvládnout Drážďany, Mnichov, Bratislava nebo třeba Vídeň. 

klasické výlety
OkOřeňte si

Na výlet se jezdí nejdřív s rodiči, pak se školou a pak s partou. Prostě většinou se staral 
někdo jiný. Jak si užít perfektní výlet, když organizace je najednou na vás osobně? Nejlepší 

bude dodat klasickým výletům nové nápady. Vyberte si.  Připravila Dagmar Školoudová

Plán, nebo náhoda? 
Lidé jsou různí, a tak jeden plánuje 
trasu měsíc dopředu, zatímco 
druhý jde na nádraží a jede 
někam prvním vlakem. Obojí je 
prima, ale pohodlnější je přece 
jenom mít pár opěrných bodů 
zjištěných. Třeba jaká je otevírací 
doba hradu, jestli se někde 
po trase dá naobědvat nebo 
v kolik jede poslední autobus. 
ušetří vám to zbytečné nepohodlí.

pláštěnku až po spacák a stan, najdete na www.4camping.cz.
Nabídku všeho, co se vám může hodit na výletě, od batůžku přes 

Dalekohled: Po cestě toho uvidíte 
mnohem víc, když se do krajiny budete 
moct podívat silnějšíma očima.
Deštník nebo pláštěnka: Nepotřebují 
komentář. Nečekaný liják by vás místo 
na výlet mohl poslat zpátky domů.
Něco proti trudomyslnosti: Vemte si 
do kapsy hru, třeba karty nebo kostky. 
Zpříjemní čekání na nádraží i v hospodě.

Vlhčené ubrousky: Tenhle užitečný 
vynález otře nejenom zamatlané ruce. 
Hodí se, i když jedete bez dětí. 
Známky na pohledy: Ty se totiž dají 
už jenom málokde koupit, obvykle jsou 
v nabídce právě jenom pohledy.
Švýcarský nožík: univerzální pomocník 
otevře láhev, uřízne větev i přišroubuje 
nožičku od brýlí nebo stativ foťáku.

Nezapomeňte na klasiku: Vemte si 
určitě láhev s vodou, pokud nejedete 
zrovna do velkoměsta. Všude jinde vážně 
může být zavřeno i ve všední den v půl 
šesté večer. Vemte si taky nějaké peníze, 
nejenom kartu. Nikdy nevíte, co budete 
potřebovat a hledat bankomat na malé 
vesnici nebo na lesním rozcestí u stánku 
s horkým čajem je beznadějné.

TyHLe MALIČKOsTI Vás ZACHráNí V KAžDé sITuACI A VyNesOu VýLeT NA Vyšší „LeVeL“

cO si vzít s sebOu pro každou příležitost

o

http://www.ceskyrozhlas.cz
http://decko.ceskatelevize.cz/tamtam
http://www.idos.cz
http://www.ceskedrahy.cz
http://www.eurolines
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Možné jsou i cesty na noc, kdy budete na místě ráno a večer 
přes noc vás zase hodí bus zpátky. Takhle objevíte třeba 
Kodaň, Lion, Paříž nebo utrecht. Za 130 korun vám řidič prodá 
deku, masku na oči, ponožky, osvěžující ubrousek a špunty 
do uší, takže se zaručeně vyspíte. s dětmi se „na otočku“ jezdí 
do zahraničních zoo, dospělí ocení galerie nebo koncerty.

Nová společnost 
může být taky jenom vaše vlastní osoba. Jestlipak jste někdy 
byli na výletě jen tak o samotě? I když to zní úplně divně, asi 
jako jít sami na večeři do restaurace, nic divného na tom není. 
Pravda je, že české hotely nejsou ještě na single cestovatele 
zařízené, obvykle zaplatíte celý dvoulůžák, ale jet sami na výlet 
je prostě úžasné. stačí to udělat poprvé a pak už na tom 
není nic zvláštního. Člověk má čas povídat si sám se sebou 
a objevit nová místa nejenom na mapě, ale taky ve své duši. 
Úplně nové lidi pro spolucestování potkáte na cestovatelském 
portálu www.hedvabnastezka.cz, ale pravda je, že tam jde spíš 
o delší a zahraniční cesty. Ale pozor, můžete si tam dát inzerát 
klidně na výlet do Litomyšle a třeba se někdo ozve! společnost 
najdete taky na stránkách českých turistů www.kct.cz, kde jsou 
avizovány pořádané výlety. Dívejte se taky na vývěsky ve svém 
okolí nebo na facebookové stránky z vašeho města, lidé často 
pořádají zajímavé akce, jen se o nich dozvědět. Pravidelné 
dámské jízdy i vyjížďky pro obě pohlaví pořádá například ski 
a Bike Centrum radotín u Prahy. Podívejte se na jejich stránky 
a prostě se přidejte (www.kola-radotin.cz). Pokud pořád jezdíte 
jenom s dětmi a manželem, můžete je taky pro jednou nechat 
doma, však oni si poradí. Vydejte se na výlet s kamarádkou, 
který má jednu velkou výhodu – nemusíte při něm myslet 
na nikoho jiného kromě vás a dělat jenom to, co opravdu 

chcete vy. Odpadají návštěvy dětských hřišť i muzea motocyklů, 
zůstává čas na kafíčko, zmrzlinku, obchod s handmade výrobky 
nebo jen tak sezení pod slunečníkem. 

ZKusTe: Na výlety s kamarádkou jsou jako 
dělané lázně, i když je vám třeba jenom 
dvacet a jste zdravá jako řípa. Třeba naše 
Mariánky jsou tak krásné, že je japonští 
turisté zařadili na seznam třiceti nejhezčích 
měst evropy, tak si je taky nenechte ujít. 
Pokud pojedete jen na den, projděte si park, 

poslechněte zpívající fontánu a dejte zmrzlinu v cukrárně Dolce 
Vita. Pokud vyšetříte dva dny, přidejte wellness, hromadu možností 
najdete na www.marienbad.cz. Zkuste třeba secesní Grandhotel 
Pacifik, který má pramen svedený přímo do hotelové haly.

Nový program 
vás obohatí, pokud jste dosud jezdili na výlet za víceméně stejnými 
zážitky. Pro nadšence do lidových staveb, kteří dělili svůj čas mezi 
skanzeny v rožnově, na Veselém Kopci a v Přerově nad Labem, 
tak bude osvěžením třeba třetí největší přečerpávací elektrárna 
světa – moravské Dlouhé stráně. Pro ty, kdo obvykle nevytáhnou 
paty z města, může být zábavou procházka národním parkem Po-
dyjí nebo kolem Blatenského vodního příkopu u Božího Daru. Ale 
i místa zcela známá mají novinky, kde jste třeba ještě nebyli. Takový 
Český Krumlov vás nejspíš nemůže ničím překvapit. Ale pozor: 
byli jste v zahradním ateliéru egona schieleho? Nebo v grafitovém 
dole? Nebo v muzeu Fotoateliér seidel? Když už jsme v Krumlově, 
tak v hotelu Latrán vás naláká Café štrúdl, zaměřené pochopitelně 
na štrúdly. Kromě jablečné klasiky dostanete třeba makový nebo 
hruškový, taky slané varianty, a navíc každý měsíc jiný sezonní.

zvonění a použijte ho jenom v opravdu důležité záležitosti.
Mobil si vemte, nabízí užitečné služby i na cestách, ale vypněte 

NeCHTe sI DOBře POrADIT OD LIDí, KTeří OBJeVuJí NOVé VýLeTy PříMO PrOFesIONáLNě

sbírky nápadů hledejte v netradičních průvodcích

Vydejte se s rodinou tam, 
kde žila Kazi nebo Libuše 
a oral Přemysl Oráč

Fllmoví fanoušci ocení 
místa ze svých oblíbených 
filmových scén

Objevte 65 nejnovějších 
českých rozhleden, které 
ještě prozkoumal málokdo

Kniha vás pozve na 
Kašperk za kostlivci nebo 
do Lednice za rytířem

Pomocí veřejné lodní 
dopravy získáte čtyřicítku 
českých výletů

http://www.hedvabnastezka.cz
http://www.kct
http://www.kola-radotin.cz
http://www.marienbad.cz
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ZKusTe: Víkend s kávou. Nabízí 
ho kavárna s apartmány Nebespán 
v Kašperských Horách a kromě 
neomezeného popíjení kofeinu, kolik 
ho jen snesete, ve všech podobách 
a zdarma si taky můžete sami připravit 
špičkovou kávu na legendárním stroji 
La Marzocco. Jen pár kroků odsud přes 

náměstí navíc najdete místní rodinnou pražírnu. (Nebespán měl 
teď rekonstrukční pauzu, ale na konci června už bude určitě 
otevřeno, www.nebespan.cz).

Nový region
je místo, kam vás osud prostě ještě nezavál. Třeba jezdíte 
pořád dokola na Zlínsko nebo Pardubicko a unikají vám 
kouzelné scenérie kolem Křivoklátu nebo Vranova. Investujte 
do dobrého průvodce (slušné vydává třeba nakladatelství 
Freytag & Berndt) a naplánujte si výlety na každý víkend, než 
bude nové místo slušně zmapováno. Vyplatí se taky podívat 
na stránky místních infocenter, kde najdete tipy na aktuální 
akce, a optat se na případné návštěvnické slevy, i když ty 
bohužel ještě v Česku nejsou moc zavedené. slevovou kartu 
nabízí třeba špindlerův mlýn nebo Olomouc pro celé okolí.

ZKusTe: Úplně nové cíle s významnými slevami na rakouské 
straně Lipna najdete na www.grenzgenial.cz. Je to třeba velká zoo-
logická obora v Altenfeldenu, stezka v korunách stromů Kopfing 
nebo rozhledna Moldaublick. Pokud si průvodce za 200 korun 
koupíte, obvykle získává druhá dospělá osoba vstupenky zdarma, 
takže se investice vyplatí hned první den. Navíc jsou tady velké 
slevy i pro cíle v Česku, jako je Poštovní muzeum ve Vyšším Brodě, 
vyhlídkové plavby po Lipně nebo výletní vláček Frymburk–Lipno.

Nové plány 
můžete pojmout velkoryse a pustit se do výletování s elánem 
výzkumníka. Například je možné si stanovit cíl projít všechny 
přístupné jeskyně v České republice (seznam je na www.
caves.cz). Nebo – když už jsme v podzemí – všechny městské 
podzemní katakomby, které má kupříkladu Kutná Hora, Tábor, 
Jihlava, Klatovy nebo Brno. Objevit můžete také všechny 
naše lázně, byli jste někdy třeba v Bohdanči, Hodoníně nebo 
Libverdě? Nebo projeďte všechna místa, která navštívil Karel 
IV. či Johann Wolfgang von Goethe. Málo se ví, že kdyby se 
sečetly jeho pobyty na našem území, vydalo by to dohromady 
na víc let, než kolik strávil v Itálii.

ZKusTe: Postupně objevit slovensko. Začít 
můžete Bratislavou nebo se vydejte zjistit, 
čím celý svět uchvátily Piešťany. Kromě zá-
zračných teplých pramenů a léčivého bahna 
to byl na počátku minulého století i secesní 
lázeňský palác Thermia, jeden z nejkrásněj-
ších v evropě. Nedávno ho zrekonstruovala 

designérka Gina Zarski a naštěstí tak, že co šlo zachránit, to za-
chránila: vzácná zrcadla, lustry, skleněné vitráže i dřevěné obklady.

• Zapojte do organizování všechny členy domácnosti. Mile 
vás překvapí, že pokud děti zapojíte do plánování, bude je 
výlet bavit víc, než když jsou nasměrovány jako loutky. 
• Nechte je napsat nebo nakreslit seznam věcí, které 
se zabalí do baťůžku. Ať nezapomenou na lékárničku, 
pamlsky, dostatek oblečení, pití, jídlo…
• starší děti můžou naplánovat kompletní itinerář cesty 
v mobilu či hledání tajné „kešky“ (pro neznalé: to je ukrytá 
maličkost, která se hledá podle informací z netu při hře 
zvané geocaching).
• Zábavu si můžete užít i při společném plánování malé 
bojovky – každý připraví dva až tři úkoly pro ostatní.
• Každý si napíše či nakreslí dvě tajná přání, která chce 
v průběhu výletu zažít. Nemusí to být nic složitého, třeba 
dát si někde dobrou kávu pro dospělé, zatímco dítě si 
může přát hřešit kopečkem zmrzliny navíc. Přáním může 
být i prohlídka hradu či nutnost zastávky v obchodě pro 
nový odstín laku na nehty.
• Nebojte se a zkuste pozvat na výlet dětské kamarády 
ze školy či školky. Můžete být překvapeni, jak nový člen 
výpravy dodá výletu další rozměr.
• Obrovským zábavným pomocníkem může být půjčení 
fotoaparátu dítěti, dokumentování činností dětskýma očima 
je neopakovatelné.
• Do auta nezapomeňte vzít CD s pohádkami či písničkami, 
do vlaku není špatné se vybavit knížkou či aspoň tužkou 
a papírem. Zachrání to náladu dětem i vám.
• Nezapomeňte plánovat výlet až do samotného 
konce. Nenechte si krásné celodenní výletování pokazit 
příchodem domů a tam spěcháním k úkolům, pračce či 
ke sporáku. Zkuste si zpestřit i příchod domů dobrým 
koláčem koupeným cestou a domluvou, že až budou 
děti v pyžamkách, sednete si ještě ke společnému 
prohlížení fotografií či ke společným poznámkám a kreslení 
do cestovního deníku.
A pozor: Nenechte si výlet pokazit špatným batohem, 
nedostatkem jídla či špatně naplánovaným programem. 
Jestli cestujete s dětmi, vždycky je pro ně lepší les 
s možností hry na schovávanou než jít cestou k prameni 
Vltavy. Ta je krásná, ale ocení ji spíše dospělák než dítě 
toužící po dobrodružství a pestré krajině.

šTěPáNKA sTrOuHALOVá Je 
MAMINKA ČTyř DěTí, A NAVíC 
VeDe BABy CLuB JuKLíK 
(WWW.JuKLIK.CZ), TAKže 
se NA JeJí VýLeTOVé rADy 
MůžeTe sPOLeHNOuT.

Jak si tO užít
s dětmi každého věku

na Slovensku a v celé Evropě najdete na www.dokempu.cz.
Přehled a hodnocení i aktuální nabídky kempů a tábořišť v Česku, 

http://www.grenzgenial.cz
http://www.caves.cz
http://www.caves.cz
http://www.juklik.cz

